
                                               
 

یتمه ارهز  مناخ  راکرس  داشرف ،  هیضرم  رتکد  مناخ  راکرس  يراتس ،  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  رویرف ،  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

 ، داژن برع  یلع  ياقآ  بانج  ینابرق ،  لیعامسا  ياقآ  بانج  روپدزیا ،  اضریلع  ياقآ  بانج  یثراو ،  اضریلع  ياقآ  بانج  ، 

ياقآ بانج  یشیرق ،  حابصدیس  ياقآ  بانج  هداز ،  قداص  سابع  ياقآ  بانج  فسویروپ ،  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

ياقآ بانج  ینیما ،  ارهز  مناخ  راکرس  يرافغ ،  میهاربا  رتکد  ياقآ  بانج  ربجنر ،  نیسحمالغ  ياقآ  بانج  دنولا ،  اضردیمح 

 ، يردیح هلادسا  ياقآ  بانج  هدازروهک ،  قیاقش  مناخ  راکرس  دار ،  قیدص  اضرمالغ  ياقآ  بانج  يرادیق ،  يدمحم  دمحم 

ياقآ بانج  داژن ،  يوحن  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج  يدمحم ،  هموصعم  مناخ  راکرس  یندم ،  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

ياقآ بانج  هدوتس ،  یناولهپ  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  شخباطع ،  دمحم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  غیت ،  ناهج  هلازیزع  رتکد 

دازرف رتکد  ياقآ  بانج  يدارم ،  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج  یخرهاش ،  نیما  رتکد  ياقآ  بانج  ینویجاح ،  اضریلع  رتکد 

قداصدمحمدیس رتکد  ياقآ  بانج  یمیهاربا ،  فاحص  لگرف  رتکد  مناخ  راکرس  يرای ،  مرک  رتکد  ياقآ  بانج  یهدرهوگ ، 

داژن یفشک 

 ، ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  لیبدرا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

مرتحم لکریدم  نانمس ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  مالیا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 ، يوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب 

لکریدم نادمه ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسدرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

مرتحم لکریدم  يزکرم ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسلگ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  شیک ،  یتسیزهب  هرادا  مرتحم  سیئر  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يرایتخب ،  لاحمراهچ و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  هاشنامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  زربلا ، 

 ، مق ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  دزی ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نالیگ ، 

 ، دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  رهشوب ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

 ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناردنزام ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

سراف ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

ییاونش يرگلابرغ  همانرب  ددجم  عورش  عوضوم  : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

ییاونـش يرگلابرغ  همانرب  يارجا  قیلعت  صوصخ  رد   1399/01/23 خروم   هرامش 900/99/3385  همان  دنب 1  هب  هجوت  اب 
نارود رد  ییاونش  يرگلابرغ  ماجنا  مدع  تشگزاب  یب  تاعبت  هب  هجوت  اب  بسانم ، ياهراکهار  ذاختا  نامز  ات  ناراوخریـش  نادازون و 

یکـشزپ شزوما  نامرد و  ، تشادهب ترازو  دیووک 19  سوریو  یمدیپا  رد  نادازون  يرگلابرغ  لمعلاروتـسد  غـالبا  هب  رظن  يدازون و 

 : همان 900/99/14098هرامش   

 : 1399/2/16خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۱



      

ارجا و تهج  دیووک 19  " یمدیپا  نارود  رد  نادازون  ییاونش  يرگلابرغ  لمعلاروتسد   هلیسونیدب " يراج ، هام  تشهبیدرا  خروم 10 
.ددرگ یم  لاسرا  ناتسا  يرگلابرغ  ياهدحاو  هیلک  هب  یناسر  عالطا 

 

: هب تشونور     

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت   کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

هیرفن دمحم  رتکد 

ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان 900/99/14098هرامش   

 : 1399/2/16خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۲


